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Sissejuhatus
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi HITSA) tegeleb e-kursuse kvaliteedimärgi (vaata pilt
1) väljaandmisega alates 2008. aastast. Kvaliteedimärgi väljaandmise protsessi eesmärgiks on tõsta
e-kursuste kvaliteeti erinevates õppeasutustes üle Eesti.
Kvaliteedimärk kinnitab e-kursuse väga head taset ning on tunnustuseks e-kursuse loojale ja
läbiviijale, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid
tulemusi. E-kursuse kvaliteedimärk kinnitab õppijale, et kursus ja selle läbiviimise tase on
kvaliteedinõuetele vastav.

Pilt 1. E-kursuse kvaliteedimärgi kuvand.

E-kursus
E-kursus on materjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab
õppeprotsessi osalist või täielikku läbiviimist veebis.
Sihtrühm
E-kursuste kvaliteedimärgi taotlemine on avatud kõrgkoolide õppejõududele ning üldhariduskoolide
ja kutseõppeasutuste õpetajatele.

Taotlemise protsess
E-kursusele saab kvaliteedimärki taotleda vastavate taotlusvoorude ajal, mis toimuvad üks kord
aastas. Taotlusvooru täpsest ajakavast ja selles osalemise tingimustest teavitatakse õppeasutusi
listide ning HITSA veebilehe kaudu.
E-kursuste hindamine kvaliteedimärgi taotlemise protsessis toimub selleks väljatöötatud vormide
põhjal kolmel tasemel:
1. Enesehindamise tase
Enesehindamise viib taotleja läbi iseseisvalt selleks väljatöötatud veebipõhise maatriksi alusel.
Antud taseme eesmärgiks on tõsta taotleja teadlikkust e-kursusele esitatavate kvaliteedinõuete
osas ning motiveerida e-kursuste tegijaid oma e-kursusi analüüsima. Kvaliteedimärgi taotleja
esitatud enesehinnangut kasutatakse kursuse hindamisel lisamaterjalina.
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2. Organisatsiooni tase
Organisatsiooni taseme eesmärgiks on saada kvaliteedimärki taotlevale e-kursusele organisatsioonija õppijatepoolne hinnang.
Hindamiseks on välja töötatud retsensiooni vorm, mille täidab organisatsiooni poolt valitud isik (nt
programmi- või õppekava juht, õppealajuhataja jne) ning kinnitab taotleja otsene juht.
Organisatsiooni retsensiooni esitab kvaliteedimärgi taotleja.
3. Ekspertide tase
Ekspertide taseme eesmärgiks on anda kursusele hinnang ning võtta vastu otsus, kas e-kursusele
omistatakse kvaliteedimärk. Eksperthindamine toimub pärast kvaliteedimärgi taotleja
enesehinnangu ning organisatsioonipoolse retsensiooni esitamist. Antud tasemel hindavad eksperdid
e-kursust selleks väljatöötatud hindamismaatriksi alusel.
Kõik taotlusvoorus osalejad saavad protsessis osalemise tulemusena oma e-kursusele tagasisidet
hindamismeeskonda kuuluvatelt e-õppe ekspertidelt.

Ekspertide meeskond
Kursuste hindamiseks moodustatakse meeskond e-õppe ekspertidest. Ekspertide meeskonna liikmed
valitakse välja HITSA kvaliteedi töörühma poolt ning selle koosseis avaldatakse taotlusvoorujärgses
protokollis. Igale ekspertide meeskonnale määratakse lisaks kvaliteedi töörühma liikmete hulgast
mentor, kes toetab neid hindamisprotsessi ajal.
Ekspertgrupid esitavad oma hinnangute alusel kvaliteedimärgi saavate e-kursuste ja „aasta ekursuse“ nominentide loetelu, mille kinnitab HITSA juhatuse liige taotlusvooru lõppkoosolekul.

Tulemus
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvooru tulemusena:
1. Omistatakse kvaliteedinõuetele vastavatele e-kursustele kvaliteedimärk.
Kvaliteedimärgiga kaasneb kursuse autoril ja/või läbiviijal õigus kasutada märgi elektroonset
kuvandit kursuse veebipõhises õpikeskkonnas, et kursust tutvustada, reklaamida jne.
Kvaliteedimärgi pälvinud kursusi tutvustatakse seminaril "Parimad e-kursused".
2. Nimetatakse „aasta e-kursuse“ nominendid.
Nominendid esitatakse kvaliteedimärgi taotlusvooru ekspertide meeskonna hinnangute põhjal, mille
hulgast kvaliteeditöörühm valib aasta e-kursuse. Aasta e-kursuse tiitliga tunnustatakse e-kursuse
kvaliteedimärgi taotlusvoorus kõige enam silma paistnud e-kursuse autorit ning antakse üle auhind.
Auhinnafond on 2000 EUR, mis antakse välja ühele e-Ülikooli konsortsiumisse kuuluva õppeasutuse
e-kursusele. HITSA jätab endale õiguse auhindu sobivate kandidaatide puudusel mitte välja anda.
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3. Tagasiside e-kursuse kvaliteedimärgi taotlejatele.
Kõik kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalenud e-kursuste autorid ja/või läbiviijad saavad tagasisidet
hindamismeeskonda kuuluvatelt e-õppe ekspertidelt oma e-kursuse parendamiseks.

Lisainfo




Kvaliteedimärk on seotud selle omistamise aastaga. Kuna e-kursuse näol on tegemist kiiresti
muutuva valdkonnaga, loeme heaks tavaks kvaliteedimärgi uuendamist 3 aasta möödudes.
E-kursuse kvaliteedimärgi taotlemine on taotlejale tasuta.
E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ning kontseptsiooni on välja töötanud Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse (endine Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-Õppe
Arenduskeskuse) e-õppe kvaliteedi töörühm 2008. aastal.

Küsimuste korral palun võtke ühendust kvaliteet@hitsa.ee

4

